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Vrouw in commissie
PC is kwestie van tijd
GERRIT KLOOSTERMAN

Doornat stond de inwoonster van
Minnertsga na afloop met een
boeket in handen, dat ze had ont-
vangen van PC-voorzitter Johan-
nes Westra. Dat ze door de fikse
regenbuiten in de finale amper
nog een droge draad aan het lijf
had deerde haar niet. Luchtig:
,,We binne net fan sûker.’’ Ze was
wel blij dat het er op zat. ,,Ik sliep
fannacht bêst, want je binne wol
op. Bist betiid op it fjild en in hiele
dei stean en yn aksje wêze ferget
wol wat fan dy.’’

Last van plankenvrees had ze
niet gehad, al keken zo’n achtdui-
zend toeschouwers haar op de
vingers. Maandag proefde ze van
de PC-sfeer tijdens de lotingscere-
monie en dinsdag was ze een van
de gasten in het befaamde PC-café
van Omrop Fryslân. Daar komen
in aanloop naar de mooiste wed-
strijd van het jaar altijd de sterk-
ste verhalen ter tafel.

Iedereen was het er over eens
dat Astrid Kooistra het prima had
gedaan. Ze was onopvallend aan-
wezig, kenmerk van een goede
scheidsrechter. Westra had vooraf
aan de prijsuitreiking waarderen-
de woorden voor haar. ,,Tige tank
foar de keurige en korrekte wize
wêrop jo de beslissings nommen
ha’’, zei hij ondermeer. Een mooi-
er compliment kon ze niet krij-
gen.

Echt moeilijk maakten de kaat-
sers het haar niet. De 162ste PC
vormde een toonbeeld van spor-
tiviteit. In de tweede omloop, in
de mooie partij tussen de partu-
ren van Johan van der Meulen en
Jan Dirk de Groot, kreeg ze even
een opmerking van Hans Wasse-
naar om de oren. ,,Moatst de kop

FRANEKER Voor het eerst in 162
edities van de PC had een vrouw
het heft in handen. Scheidsrech-
ter Astrid Kooistra (36) deed het
prima en zorgde voor een no-
vum.

der wol by ha Astrid.’’ Ze hoorde
het, maar ging er niet op in.

,,Soks is de emoasje en heart
der by. By elke beslissing dysto
nimst hast trije foar en trije tsjin
dy. Elke wedstriid hearst goed te
wêzen en dizze fansels net min-
der. Mar hjir hast dan ek noch it
foardiel fan in perfekt karmaster-
korps.’’ Zij is dan wel hoofdver-
antwoordelijke, maar je doet het
met z’n allen, wil ze er maar mee
zeggen. Lijnrechters zijn op de PC
meestal het neusje van de zalm.

Astrid Kooistra werd scheids-
rechter omdat ze gek was van
kaatsen, maar de sport zelf niet
goed beheerste. ,,Dan moatte je
wat oars betinke.’’ Het leiden van
de PC is vergelijkbaar met het
fluiten van een WK-voetbalfinale.
Kooistra, moeder van twee kinde-
ren van vier en anderhalf, is niet
van plan om nu te stoppen. Daar-
voor vindt ze het veel te leuk zich
onder kaatsers en kaatsters te be-
wegen.

,,Mar as it momint komt dat de
bern echt mei sport dwaande bin-
ne, tink ik dat ik wat krij fan: no de
bern earst. Mar dy leeftiid hawwe
se noch net.’’ Astrid Kooistra, de
eerste vrouwelijke scheidsrechter
op de PC. Het wachten lijkt nu op
de eerste vrouw in de PC-commis-
sie. Een kwestie van tijd.

Astrid Kooistra


